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Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 

 

Frøya herredshus, www.froya.kommune.no. 

 

Melding til medlemmene: 

 

Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk 

sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. 

 

Ap og Sv har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom A. 

Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom C. 

 

 



Saknr: 110/16 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

06.09.2016 

Arkivsaksnr: 

16/2505 

Sak nr: 

110/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

110/16 Formannskapet 06.09.2016 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.05.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 24.05.16 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 24.05.16. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokollen tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll styremøte KonSek 25.08.16. 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 
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RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbeskrivelse for arbeidet med å 

rullere kommuneplanens arealdel, og innhente anbud fra private aktører som kan stå for rulleringen av 

kommuneplanens arealdel.  

 

Saksopplysninger:   

 

Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt 15.02.2011. Denne arealplanen omfatter både land- og sjøareal 

i Frøya kommune. Revisjonen fra 2011 omfattet og erstattet kommuneplanens arealdel fra 2001, 

Kystsoneplanen fra 1999 og ulike kommunedelplaner. 

 

I kommunal planstrategi for Frøya kommune 2016-2020 står følgende om kommuneplanens arealdel:  

Kommuneplanens arealdel (arealplanen) for Frøya kommune ble vedtatt 2011. Antall 

dispensasjonssaker har vært høy de siste årene. Frøya er en kommune i sterk utvikling, både 

befolknings- og næringsmessig, som påpekt i teksten over. Dette medfører også et press på arealene. 

Det er derfor viktig at Frøya kommune har en arealplan som tar høyde for veksten, både i forhold til 

bruk og vern av områdene til land og til sjøs. Samfunnsplanen gir føringer for forvaltning av arealene 

og vil benyttes i arbeidet. Under forrige rullering ble Kystsoneplanen inkludert i arealplanen. Det er 

ønskelig at dette videreføres. 

 

Kommuneplanens arealdel ble på bakgrunn av dette foreslått rullert i perioden 2016-2018 i forslag til 

kommunal planstrategi for Frøya kommune.  

 

Vurdering: 

 

Rullering av kommuneplanens arealdel som omfatter både land- og sjøarealer er et omfattende arbeid. Før selve 

planarbeidet kan startes opp må det jamfør Plan- og bygningsloven utarbeides et planprogram (Pbl § 4.1). I 

tillegg skal det også utarbeides en planbeskrivelse og en konsekvensutredning (Pbl § 4.2).  

Det vil kreves stor tids-, personal- og kompetansebruk innenfor flere fagområder. På nåværende tidspunkt ser 

ikke rådmannen at dette omfattende arbeidet kan løses innenfor kommunens egne ressurser.  

 

Frøya kommune mottok under rullering av kommunedelplan for Sistranda ekstern bistand under utarbeidelse 

av planprogram og frem til 1.gangs høring. Kommunens rolle ble ivaretatt gjennom organisering med intern 

tverrfaglig arbeidsgruppe som ble tett involvert i prosessen. Dette gjorde at kommunedelplanen ble forankret 

internt, samt at kommunen hadde god styring av prosessen. Rådmannen har positiv erfaring med prosessen 

rundt dette planarbeidet og ønsker å ta med seg disse erfaringene inn i forestående rullering av 

kommuneplanens arealdel.   

 

Av hensyn til lov om offentlige anskaffelser må det innhentes anbud til et så omfattende arbeid. Rådmannen må 

derfor først utarbeide en prosjektbeskrivelse for planarbeidet som deretter legges ut på Doffin-basen. 
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Rådmannen vil etter gjennomført anbudsrunde fremme ny sak for politisk behandling for antakelse av anbud 

med økonomiske konsekvenser.  

 

Under forutsetning av at kommunal planstrategi med forslag om rullering av kommuneplanens arealdel, blir 

vedtatt som fremlagt i kommunestyremøtet 1.september 2016, anbefales på bakgrunn av overstående at 

rådmannen gis anledning til å utarbeide prosjektbeskrivelse og innhente anbud fra eksterne aktører for rullering 

av kommuneplanens arealdel.  

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i juni 2015. Denne peker på behov for nært forestående rullering av 

kommuneplanens arealdel, samt gir føringer for forvaltning av arealene.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Eventuelt positivt vedtak vil gi økonomiske konsekvenser. Det er på nåværende tidspunkt usikkert hvilken 

størrelsesorden.  Dette vil konkretiseres under ny politisk behandling etter anbudsprosessen.  
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HØRINGSUTTALELSE - FØRSTEGANGSBEHANDLING AV PLANSTRATEGI FOR HAMNE 

KOMMUNE 2016 - 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommune tar den oversendte kommunale planstrategien for Hemne kommune, til orientering. 

Frøya kommune har ikke merknader til planstrategien og ønsker lykke til med det videre arbeidet. 

 

 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev 

Høringsutkast kommunal planstrategi Hemne kommune 2016-2020 

 

Saksopplysninger:   

 

I medhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtok formannskapet i Hemne kommune, sak 105/16 den 

23.08.2016, å legge Planstrategi for Hemne kommune 2016 - 2020 ut til offentlig ettersyn i 6 uker, altså frem 

til 04.10.2016. 

  

Frøya kommune har mottatt Hemne kommunes planstrategi til offentlig ettersyn.  

 

Vurdering: 

Planstrategien peker på muligheter og utfordringer både Trøndelag som region, og kommunen har. 

Planstrategien lister flere planrulleringer for inneværende periode. Det ser ikke ut til at Hemne kommune 

planlegger rullering av kommuneplanens samfunns- eller arealdel i perioden.  

Frøya kommune tar kommunal planstrategi for Hemne kommune til orientering og ønsker de lykke til videre 

med arbeidet. 
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/ Kommunestyret  

 

KORTREIST - REKLAMEFILM  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune støtter prosjektet Kortreist med kr 36.000,- til produksjon og distrubisjon av 

levende bilder fra reiselivsdestinasjonene i Frøya kommune.  

 

Det forutsettes at produktene kan benyttes fritt av de som har vært med på finansieringen. 

 

 

Vedlegg: 

 

Vedlegg 1 CV 

Vedlegg 2 Programbeskrivelse 

Vedlegg 3 Prosjektets budsjett  

 

Saksopplysninger:   

 

Trønder-Tv ønsker å lage en produksjon som viser hva Trøndelag har å by på for den «kortreiste» turisten, og i 

den forbindelse ønsker de at Frøya kommune er med og finansierer prosjektet med kr 36.000,-.  De har kalt 

prosjektet for «Kortreist».  

 

Prosjektet kortreist er basert på et samarbeid mellom Trønder-TV, Trøndelag Reiseliv, Kystnorge m.fl. 

Formålet med prosjektet er å forene krefter knyttet til produksjon og distibusjon av levende bilder fra 

reiselivsdestinasjoner i vår region. 

 

Trønder-Tv er en relativt nystartet regional TV-kanal. Kanalen hadde sin første sending i februar 2015. 

Selskapet eies av mediehuset Trønder-Avisa og av TMM Prosuksjon, som har produsert TV-serier og 

enkeltprogram for rikskanalene i snart 30 år. Trønder-TVs program-utbud distribueres på egen kanal på 

Altibox, og på nett (www.t-a.no og www.trondertv.no ). TV-distribusjonen utøkes i nær framtid (Riks-TV og 

Canal Digital). 

 

Bakgrunn: 

 

Bakgrunnen for prosjektet er at mange trøndere vet lite om hva deres egen region har å by på av opplevelser. 

Idéen «Kortreist» er, helt kort beskrevet å plassere passernåla midt i Trøndelag, og slå en sirkel som tilsvarer 

inntil 4 timers reise fra sentrum. Dermed er vi innenfor en reisetid som gjør destinasjonen aktuell for både 

helgeturer og lengre opphold. Innenfor denne sirkelen skal de presentere ulike reisemål. Det gjøres et grundig 

forarbeid hvor Trøndelag Reiselivs kunnskap om destinasjonene, direkte kontakt med destinasjons-selskapene 

og destinasjonene selv og en del fjernsynsfaglige forhold legges til grunn.  

 

Tankene bak prosjektet «Kortreist» er i korte trekk disse: 
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 Mange kjenner i liten grad  til de opplevelser de nokså nære omgivelsene byr på. Gjort på riktig måte, 

er dette godt TV, med vakker natur og morsomme og spennende opplevelser. Opptakene som gjøres 

har flerbrukspotensiale. 

 Kortreiste besøkende er like mye verdt som de som kommer langveisfra. Det er sann-synligvis lettere å 

hente kortreiste besøkende til kantsesongene, helger/langhelger. 

 I et miljømessig perspektiv finnes det gode argument for å ta i bruk de regionale opp-

levelsesmulighetene i større grad. 

 Nåværende kronekurs er enda en grunn til å orientere seg i egen region. 

 

Et TV-team vil i løpet av 2 – 3 dagers opptak ha materiale som kan avlede flere produkt. Opptakene vil gjøres 

med TV-kamera, drone og GoPro-kamera. 

 

 Et 20 – 30 minutter langt TV-program for visning på Trønder-TV og nett. 

 En kort presentasjon som passer inn i Trøndelag Reiselivs kanaler, rettet mot potensielle tilreisende 

fjernt og nært. 

 

Begge produktene kan fritt brukes / linkes til av destinasjonsselskapene og de destinasjonene som har bidratt til 

produksjonen.  

 

De tre første destinasjonene er klare, og det er Leka, Frøya og Hitra. Opptak på Leka er gjort unna, og Hitra og 

Frøya jobbes det med.  

 

Frøya Næringsforum: 
I samarbeid med Trønder Tv og programleder Arnstein Langåssve (regissør for bla Oda Spelet) har Frøya 

Næringsforum sagt seg interessert i å bli med på å lage en "reklamefilm" om Frøya. Bakgrunnen for dette er at 

vi har savnet en kortere og lengre film som kan brukes av  næringslivet, reiselivet, Blått kompetansesenter, 

Frøya Næringsforum og Frøya kom-mune  når man er ute i ulike oppdrag der det er naturlig å "promotere" 

Frøya. 

Det er ikke ønsket en standard film, men en film som tydeligjør Frøya`s hovedtanke om 24 t menneske og den 

sterke sammenhengen vi har mellom næring og kultur. Vårt mål er at Frøya skal fremstå som en attraktiv bo og 

arbeidsmarkedskommune. 

Det er derfor fra Frøya Næringsforums side bedt om en film som inkluderer: 

 Innovamar med dens betydning for lokalsamfunnet- Lokalt eierskap 

 Bewi As, med dens betydning for lokalsamfunnet.- Lokalt eierskap 

 Frøya kommune, med kulturhuset og Storhallen  

 Glimt fra Musicalene og Frøyafestivalen 

 Hotell Frøya som et "lokomotiv" for reiseliv, "business" og rekreasjon 

 Tour D Frøya 

 Øyrekka med sine reiselivsaktører. 

 

Bidragsytere: 

Flere destinasjoner fra Frøya er forespurt om å bidra, og slik det ser ut i dag er det Innovamar (kr 25.000,-), 

Bewi (kr 15.000,-), Hotell Frøya (kr 8.000,-), Wold Kysttransport (kr 4000,-), Sula Rorbuer (kr 4.000,-), 

Mausundgløtt (kr 4000,-) , Kjeila Kro og Gjestgivere (kr 4000,-) samt Supen Pub (kr 2.500,-) som har sagt ja 

til å være med på finansieringen av prosjektet. Til sammen er de med på å finansiere kr 66.500,- 

 

Innovamar er opptatt av innhold, men også av distribusjonsformen. De har ingen kommentarer til 

innfallsvinkel og innhold, og syntes at prosjektet er greit, men påpeker at filmen må brukes og promoteres 

bevissst i ulike kanaler.    

 

Produksjonsselskapet ønsker å avklare om interessen er til stede for en slik produksjon på Frøya, og at Frøya 

kommune er med å støtter dette økonomisk. Forutsatt interesse, er planen å gjøre opptakene i august/september. 

Det er allerede foretatt filming på Leka og Hitra. Kystnorge er positive til prosjeket. 

 

Det er mottatt utviklingsmidler fra Innovasjon Norge og Medietilsynet for prosjektet. Det er det som gjør det 

mulig å komme ned på det kostnadsnivået prosjektet har.  
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Kostnader og finansiering 

Tanken er å gjennomføre en kostnadseffektiv produksjon som avleder 2 produkt. Selve produksjonen skjer over 

2 – 3 dager, med et lite, men effektivt team. Ny teknologi, som er bedre og billigere, gjør TV-produksjoner 

billigere enn tidligere. Man vil trenge å fornye/ oppdatere informasjonen etter få år. Med det budsjettet en her 

opererer med, er det ikke vanskelig å se for seg en ny produksjon om 3 – 4 år.  Prosjektets budsjett Vedlegg 3. 

 

Innhold 

Det er utarbeidet et såkalt «synopsis», en helt grov programskisse, se vedlegg 2. Denne er utarbeidet før kontakt 

med de enkelte involverte i produksjonen. Så snart de vet hvem som er med på prosjektet, vil programleder 

Arnstein Langåssve ta kontakt med de enkelte i samband med utarbeidelse av endelig programplan. En 

befaring i forkant av produksjonen er også aktuelt. 

 

Foruten den markedsføring som ligger i prosjektet som sådan, vil alle deltakere ha rett til å linke til program og 

kortprogram fra sine hjemmesider og/eller framsyninger i de sammen-henger en måtte finne hensiktsmessig. 

Hans Petter Sundal er ansvarlig for prosjektet, med lang fartstid innen TV-produksjon. CV er vedlagt (Vedlegg 

1). 

 

Vurdering: 

Det er ofte snakket om at vi har behov for en film som vi kan bruke til å promotere Frøya når vi er ute i ulike 

oppdrag på vegne av kommunen. Nå har vi mulighet til å få laget en  i kortere og lengre film som kan brukes 

av både næringslivet, reiselivet, Blått kompetansesenter, Frøya Næringsforum og Frøya kommune  når man er 

ute i ulike oppdrag der det er naturlig å "promotere" Frøya. 

Gode reiseskildringer i medier er vel den beste og rimeligste markedsføringen en kan ønske seg? Nå har Frøya 

muligheten til å la både den kortreiste og langreiste turisten og andre grupper få se hva vår kommune ha å by 

på både av natur, mennesker, næring og opplevelser.  

 

Vi har også et ønske om å utvide turistsesongen. Gjennom å vise frem hva vi har å by på for den kortreiste 

turisten kan det også være med på å synliggjøre at Frøya kan besøkes på andre tider enn vår og sommer. 

 

Mange spør seg hva som er så spesielt med Frøya i forhold til andre kommuner. Vi kan med en slik film vise 

vår kraft og vårt mangfold, og ikke minst synliggjøre viktigheten av samarbeidet mellom kultur, idrett og 

næring. Vi har et næringsliv som har forstått viktig-heten av at man trenger å skape nye og spennende 

arbeidsplasser, og at kultur og idrett er med på å gjøre Frøya mer attraktiv som en plass å besøke og bosette seg. 

Prosjektet «kortreist» vil trekke folks oppmerksomhet mot Frøya.  

 

Administrasjoen ser nytten av å ha filmer som flere aktører kan bruke i sin markedsføring av Frøya og 

anbefaler Frøya kommune å bevilge penger til prosjektet «Kortreist». 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 Kommuneplanen 

 Næringsplanen 

 Trepartssamarbeidet 

 Kulturplanen 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Reserverte tilleggsmidler 14901.1100.120  reduseres med kr 36.000,-. 

Ny saldo kr 162.654,- 
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TV-AKSJONEN NRK RØDE KORS 2016 - OPPFORDRING TIL BIDRAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune bevilger 20.000,- til TV-aksjonen 2016: NRK RØDE KORS 

 

Dekning av beløpet oppnås ved følgende budsjettjustering: 

- Post 14701.1000.100, tilskudd til private organisasjoner økes med kr 20.000,- 

- Post 14901.1100.120, reserverte tilleggsbevilgninger reduseres med 

  kr 20.000,-.  

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i 

verden - sivile rammet av krig og konflikt. Røde Kors er mange steder den eneste 

hjelpeorganisasjonen som slipper til med humanitær bistand, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dem 

som ellers ikke får hjelp. Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig og konfliktområder få livsviktige 

medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt, 

og hvert bidrag er med på å redde liv. 

 

Vi har godt innarbeidede rutiner rundt arbeidet med å få bøssebærere, pakke materiell og  

bøsser og få de ut til grendene, og sist, men ikke minst mottak av bøssebærere og opptelling i  

banken på selve aksjonsdagen. 
 

Vurdering: 

 

Rådmann anbefaler å gi et bidrag på 20.000,- Reserverte tilleggsbevillinger blir redusert med 

20.000,- og da gjenstår 162.654,- 
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ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

: 
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RÅDMANNS ORIENTERING  
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ORIENTERINGER  

 

 

 Gjennomgang kulturplan vedtatt sak 94/14 i kommunestyremøte 28.08.14 

 – Status og videre planer 

 Orientering vedr. Gamle Sistranda skole – se vedlagt notat  

 

 

 

Vedlegg: 

 

Utdrag fra situasjonsrapport. 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/2505    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.05.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 24.05.16 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 24.05.16. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 







































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/2513    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokollen tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll styremøte KonSek 25.08.16. 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 

 



Møteprotokoll - Styret

Møtedato/tid: 25.08.2016 kl 10:00-11:30

Møtested: Quality Panorama Hotel, Tiller.

Møtende medlemmer:
Inga Balstad, leder
Jan Ole Sund, nestleder
Helge Bjørn Bæverfjord
Oddlaug Børseth Brekken
Torbjørn Berglann

Forfall:
Ingen.

Andre møtende:
Arvid Hanssen

Arkivsak:
16/101

Merknader:
Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksl iste.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel
24/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.6.1 6.
25/16 Referatsaker til styremøte 25.8.16.
26/16 Budsjettkontroll pr. 31.07.2016
27/16 Strategiplan Konsek for perioden 2016-2020.
28/16 Konsekvenser av fylkessammenslåing
29/16 Eventuelt.



Sak 24/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23 .6.16.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 25.08.2016 24/16

Innstilling til styret
Protokollen godkjennes.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 25/16 Referatsaker til styremøte 25.8.16.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 25.08.2016 25/16

Innstilling til styret
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Følgende referatsaker ble presentert:

1. Ressursbruk Konsek per 23.8.16. (Ettersendes/deles ut i møtet)

2. Leieforhold Kongens gate 9, oppdatert status.

3. Orientering fra HMS-tur.

4. Representantskapsmøte Konsek 26.9.16.

5. Referat fra fellesmøte med KomSek Trøndelag IKS, 10 .8.16.

6. Kommunelovutvalget - høringssvar fra Konsek på inte rn høring i Norges
kommunerevisorforbund.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.



Sak 26/16 Budsjettkontroll pr. 31.07.2016

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 25.08.2016 26/16

Innstilling til styret
Saken tas til orientering.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 27/16 Strategiplan Konsek for perioden 2016-202 0.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 25.08.2016 27/16

Innstilling til styret
Styret slutter seg til strategiplan for 2016-2020 o g legger den frem for
representantskapet med følgende innstilling:

Representantskapet vedtar strategiplan 2016-2020 fo r Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret slutter seg til strategiplan for 2016-2020 o g legger den frem for
representantskapet med følgende innstilling:

Representantskapet vedtar strategiplan 2016-2020 fo r Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS.



Sak 28/16 Konsekvenser av fylkessammenslåing

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 25.08.2016 28/16

Daglig leders innstilling
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

Representantskapet ber styret gå i dialog med Komse k Trøndelag IKS om mulig
sammenslåing av selskapene og fremme forslag for re presentantskapet senest i april
2017. Styret gis fullmakt til å vurdere eventuelt b ehov for ekstraordinært
representantskap tidligere.

Representantskapet mener det bør åpnes for at andre kommuner i fylket gis
anledning til å slutte seg til samarbeidet, under f orutsetning av at dette ikke
forsinker fremdriften.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

Representantskapet ber styret gå i dialog med Komse k Trøndelag IKS om mulig
sammenslåing av selskapene og fremme forslag for re presentantskapet senest i april
2017. Styret gis fullmakt til å vurdere eventuelt b ehov for ekstraordinært
representantskap tidligere.

Representantskapet mener det bør åpnes for at andre kommuner i fylket gis
anledning til å slutte seg til samarbeidet, under f orutsetning av at dette ikke
forsinker fremdriften.



Sak 29/1 6 Eventuelt.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 25.08.2016 29/16

Innstilling til styret
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Ingen saker ble tatt opp.

Ny hjemmeside for Konsek ble presentert. (www.konse k.no)



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: 141  

Arkivsaksnr.: 16/2334    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbeskrivelse for arbeidet 

med å rullere kommuneplanens arealdel, og innhente anbud fra private aktører som kan stå for 

rulleringen av kommuneplanens arealdel.  

 

 

Saksopplysninger:   

Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt 15.02.2011. Denne arealplanen omfatter både 

land- og sjøareal i Frøya kommune. Revisjonen fra 2011 omfattet og erstattet 

kommuneplanens arealdel fra 2001, Kystsoneplanen fra 1999 og ulike kommunedelplaner. 

 

I kommunal planstrategi for Frøya kommune 2016-2020 står følgende om kommuneplanens 

arealdel:  

Kommuneplanens arealdel (arealplanen) for Frøya kommune ble vedtatt 2011. Antall 

dispensasjonssaker har vært høy de siste årene. Frøya er en kommune i sterk 

utvikling, både befolknings- og næringsmessig, som påpekt i teksten over. Dette 

medfører også et press på arealene. Det er derfor viktig at Frøya kommune har en 

arealplan som tar høyde for veksten, både i forhold til bruk og vern av områdene til 

land og til sjøs. Samfunnsplanen gir føringer for forvaltning av arealene og vil 

benyttes i arbeidet. Under forrige rullering ble Kystsoneplanen inkludert i 

arealplanen. Det er ønskelig at dette videreføres. 

 

Kommuneplanens arealdel ble på bakgrunn av dette foreslått rullert i perioden 2016-2018 i 

forslag til kommunal planstrategi for Frøya kommune.  

 

Vurdering: 

Rullering av kommuneplanens arealdel som omfatter både land- og sjøarealer er et omfattende 

arbeid. Før selve planarbeidet kan startes opp må det jamfør Plan- og bygningsloven 

utarbeides et planprogram (Pbl § 4.1). I tillegg skal det også utarbeides en planbeskrivelse og 

en konsekvensutredning (Pbl § 4.2).  

Det vil kreves stor tids-, personal- og kompetansebruk innenfor flere fagområder. På 

nåværende tidspunkt ser ikke rådmannen at dette omfattende arbeidet kan løses innenfor 

kommunens egne ressurser.  

 



Frøya kommune mottok under rullering av kommunedelplan for Sistranda ekstern bistand 

under utarbeidelse av planprogram og frem til 1.gangs høring. Kommunens rolle ble ivaretatt 

gjennom organisering med intern tverrfaglig arbeidsgruppe som ble tett involvert i prosessen. 

Dette gjorde at kommunedelplanen ble forankret internt, samt at kommunen hadde god 

styring av prosessen. Rådmannen har positiv erfaring med prosessen rundt dette planarbeidet 

og ønsker å ta med seg disse erfaringene inn i forestående rullering av kommuneplanens 

arealdel.   

 

Av hensyn til lov om offentlige anskaffelser må det innhentes anbud til et så omfattende 

arbeid. Rådmannen må derfor først utarbeide en prosjektbeskrivelse for planarbeidet som 

deretter legges ut på Doffin-basen. Rådmannen vil etter gjennomført anbudsrunde fremme ny 

sak for politisk behandling for antakelse av anbud med økonomiske konsekvenser.  

 

Under forutsetning av at kommunal planstrategi med forslag om rullering av kommuneplanens 

arealdel, blir vedtatt som fremlagt i kommunestyremøtet 1.september 2016, anbefales på 

bakgrunn av overstående at rådmannen gis anledning til å utarbeide prosjektbeskrivelse og 

innhente anbud fra eksterne aktører for rullering av kommuneplanens arealdel.  

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i juni 2015. Denne peker på behov for nært 

forestående rullering av kommuneplanens arealdel, samt gir føringer for forvaltning av 

arealene.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Eventuelt positivt vedtak vil gi økonomiske konsekvenser. Det er på nåværende tidspunkt 

usikkert hvilken størrelsesorden.  Dette vil konkretiseres under ny politisk behandling etter 

anbudsprosessen.  

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: 140  

Arkivsaksnr.: 16/2442    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

 

 

HØRINGSUTTALELSE - FØRSTEGANGSBEHANDLING AV PLANSTRATEGI 

FOR HEMNE KOMMUNE 2016 - 2020  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommune tar den oversendte kommunale planstrategien for Hemne kommune, til 

orientering. Frøya kommune har ikke merknader til planstrategien og ønsker lykke til med det 

videre arbeidet. 

 

 

Vedlegg: 

Høringsbrev 

Høringsutkast kommunal planstrategi Hemne kommune 2016-2020 

 

Saksopplysninger:   

 

I medhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtok formannskapet i Hemne kommune, sak 

105/16 den 23.08.2016, å legge Planstrategi for Hemne kommune 2016 - 2020 ut til offentlig 

ettersyn i 6 uker, altså frem til 04.10.2016. 

  

Frøya kommune har mottatt Hemne kommunes planstrategi til offentlig ettersyn.  

 

Vurdering: 

Planstrategien peker på muligheter og utfordringer både Trøndelag som region, og 

kommunen har. Planstrategien lister flere planrulleringer for inneværende periode. Det ser 

ikke ut til at Hemne kommune planlegger rullering av kommuneplanens samfunns- eller 

arealdel i perioden.  

Frøya kommune tar kommunal planstrategi for Hemne kommune til orientering og ønsker de 

lykke til videre med arbeidet. 

 

 



Hemne Kommune

Hemne frivilligsentral
Nabokommuner

Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Saksnr.
15/2525-51

Arkivkode
140

Avd/Sek/Saksb
HK/RAD/MSE

Deres ref. Dato

24.08.2016

MELDING OM POLITISK VEDTAK . FØRSTEGANGSBEHANDLING AV PLANSTRATEGI
FOR HEMNE KOMMUNE 2016-2020

I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 vedtok formannskapet i sak 105/16 den
23. 8. 2016 å legge Planstrategi for Hemne kommune 2016 - 2020 ut til offentlig ettersyn i 6
uker.

Planstrategien beskriver behov og utviklingstrekk iimenfor det enkelte område i kommunen -
frå skole og barnehage til tekniske tjenester og naturressurser. Slik har formannskapet
foreslått hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere å få ferdigstilt fram mot 2020.

Merknader og synspunkter vedrørende planstrategien kan sendes til Hemne kommune.
Postmottak, 7200 Kyrksæterera eller til postmottak@henme. kommune. no.

Med vennlig hilsen
Hemne kommune

Malin Sæther
kommuneplanlegger
dir. innv. 72460115
malin, sether@hemne. kommune. no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg: PIanstrategi for Hemne kommune 2016-2020 høringsutkast

Postadresse
Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

Besøksadresse

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

Telefon

72 46 00 00
Telefax:

72 46 00 01

Bankgiro
4312.07.53496
Organisasjonsnr.
940 158893

E-post / Internett
Postmotlak@hemne.kommune.no
www. hemne. kommune. no
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nanstrategi for Hemne kommune

2016-2020
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Planstrategi for Hemne kommune

2016-2020

Kommuneplanens handlingsdel er en plan for gjennom føringen av kommuneplanens
samfunnsdet, kommunedelplancr og eventuelt andre planer. H^ndlingsdelen skal vise hva
kommmicn vil prioritere de fire neste budsjettårcne for å nå kommuncplanens mål. Handlingsdclcn
er et styringsinstrument for kommuncns løpende virksomhet gjennom konkrete tiltak for ctatcne.
Tiltakene i handlingsdelen følges opp gjennom midler 1 økonomipianen. Økonomiplanen etter
kommuneloven kan inngå i handlingsdclen, slik vi gjør det i Hemne kommune. Årsrcgnskap og
årsberetning danner grunnlag for årlig revisjon av handlingsdelen.

Kommunedelplaner kan utarbeides for enten areal eller tcmacr/virksomhetsområder.

Kommunedelpknene skal følge opp utvalgte mål i kommuneplanen s samfunnsdel, eller konkretisere
arealbruken i et avgrenset geografisk område. Konimunedelplaner har samme juridiske støtus som
kommuncpiancn.

Reguleringsplan er en arealplan for et avgrenset område. Planen består av et arealplan k art med
tilhørende bestcmmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.
reguleringsplan kan utformes som enten områderegL ilering eller detalJteguJcring, og kan utarbeides

både av komniLincn og av private. Hvor det skal utarbcidcs reguleringsplan, går nornia. lt fram av
kommuneplanens arealdel. For kommunale reguleringsplaner angir p lån strategien når slike skal
utarbeides.

Områderegulering er en kommunal reguleringsplan som brukcs for å gi arealspesifikke avklaringer
av arealbruken. Dette er nyttig når det er behov for å fastsette overordncde strukturer i områder som
byggcs ut gjennom små, privEite dctaljregulcringcr.

Detaljregulering er en detaljert reguleringsplan for et bcgrenset område, og er ofte knyttet til
konkrete utbyggings p ro sjekter. Utarbeides som oftest av private aktører.

Sektor-, tema- og fagplanet er planer som har som fellestrekk at de utarbeides etter annet lo^^erk
enn plan- og bygningsloven. Dette kan være planer som er pålagt ved lov eller forskrift, planer som
er viktige l planleggingen av de enkelte virksomhetsområder eller pkner som omhandler
scktorovergripende tcmacr. Til disse hører også pkncr som, når det er ønskclig, kan utarbeides som
kommunedelplaner. Sektor-, tema- og fagplaner er ofte viktige i oppfølgingen av kommuneplanens
s^mfunnsdel, med konl<retisering av mål og oppfølging med tiltak. Det opereres ikl^e med Idart
definerte skiller mellom sektor-, tema- og fagplaner, da. dette gjerne varierer med de ulike sektorers
sedvane. Eksemplet på slike planer er helse-beredskapsplan (pålagt), miljøplan (sektorovergripende
tema.plan), plan for psykisk helse (fagplan) og hovedphn vfinnmiljø og avløp (langsiktig plan for
virksomhetsområdc).



Planstrategi for Hemne kommune

2016-2020

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging
De nasjonale forventningene er remingsgivende for regional og kommunal planlegging, og peker på
oppgåver og interesset som blant annet må vscre grunnlaget fot kommunens arbeid med strategier
for planleggingen. Vedtatt ved kgl. Res. 12. 6.2015.

Gode og effektive planprosesser
. Sikte godt nok beslutningsgmnnlag som ivaretar nasjonale og vikuge regionale interesser, samt sikre udlig

meclvirkning og involvering av allmcnheten, berørte myndighcter, parter og organisasjoner.
. Prioritere aktivt bruk av regionalt planforum

. Ta i bruk mulighetcne i plan- og bygningsloven for prioritenngcr og forcnklingcr

. Sikre effektiv behandling av private planforslag - gi tydelige og relevante krav til utredningcr og
dokumentasjon.

. Sikre enkel tilgang ri] digitale planclata gjennom bruk av digitalt planregister/plandialog

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
. I-^eggc vekt på reduksjon av Idunagassutslipp, cncrgiomlegging og energieffektivisering gjennom

planlegging og lokalisering av nicringsvirksomhct, boligcr, infrastmktur og tjcnestcr
. Fokusere på klimaend ringer og risiko og sårbarhct i all samfunns- og arealplanlegging.
. Identifisere viktige verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv, kulturminner ug kulturmiljø og

ivareta disse i kommunale pla.ner

. I-eggc ul rette for vekst-kraft og verdiskapning gjennom kompetanse, innovasjon og arealdisponering der
viktige natur- og kulturminnevcrdier ivareras

. Sikre rilstrekkelig areal til fiskeri- og havbmksnicringcn samt sikrer tilgjcngelighcr til gude
mincralforekomster og awcier dette mot milJB hcnsyn og andre samfunnsinteresser. Arealet må sees i et

regionalt perspektiv.

. Unngå nedbyg^ng av viktig landbruksarealer, samtidig må jordvernet balanseres mot samfunnets øvrige
behov.

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
. Legge ni rette for tilstrckkelig og variert boligbygging, lokalisert ut i frå hcnsynet til samordnet bolig,

areal- og transportplanlegging.

. Sikre høy arealuffiyttclse rundt sentrumsomrader og kollcktivknutcpunkt og sikre sammenhcngendc gang-
og sykkelforbindclscr av høy kvalitet.

. Ha en akdv og helhetlig senmimspolirikk for a skape gode og levende scntrumsmiljøcr. Det skal legges tU
rette for etablering av boliger, arbcidsplasser, handel, sen-ice og sosiale møteplasser i sentrum.

. Sikre at arkitektur, kulturminner, landskapsverdier, vann og grønne elementer inngår som rcssurser i
sen tru msunri klingen.

. Sikre tn-ggc og hclsefrcmmcnde bo- og oppvckstmilJBer, frie for skadclig støy og luftforurensning.



Planstrategi for Hemne kommune

2016. 2020

Ta vare på namrvcrdicnc og legge ril rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele befolkningen ved å sikre
sammcnhcngende grønnsrmkturer, åpnc vannvcicr og tilgang ti! områder for 1ck, idrett rekreasjon dg
nær friluftsliv.

I .egge prinsippene om universelt utforming til grunn i planlegging- av omgivelser og bebyggelse.

Regional planstrategi 2016 - 2020
Regional planstrarcgi for Trøndelag ble fremlagt med horingsfrist 15. desember 2015. Denne ble vedtatt i
fylkestinget i Ser-Trandelag 15.06.2016 i sak 62/16 og i fylkcsungct i Nord-TrøndeIag 16, 06.2016 i sak 42/16.

Befolkning, bosetting og kommumkasjoner
Qffolkiwigsuh ikimg
I perioden 2000 til 2014 har det vært befolkningsvekst i Trøndelagsfylkene, som i store deler av
resten av landet. Bak dette bildet er det imidlertid betydelige forskjcller, de store byene vokser aller
sterkest både på grunn av fødselsoverskudd, tilflytting og innvandring. I distriktskommunene er det i
hovedsak innvandring som er grunn til vekst i folketallct. Samtidig som det foregår en sentralisering
frå distriktskommunene til sentrale kommuncr kan det også sees en sentralisering innenfor den
enkelte kommune og i distriktsregionenc. Styrking av regionale sentra skal bidra positivt til
flyttcbalanscn. Kjunnsbalanscn er relativt jcvn på fylkesnivå. Det er imidlertid større variasionct: i
enkelte aldersklasser og for enkelte kommuner.

Innvandring

Innvandrerbefolkningen et viktig for folkeulveksten i Trøndelag. Innvandrernes alders- og
kjønnsstruktur skitlcr seg noe fm den øvrige befolkningen. Vi finner relativt sett flere unge vaksne
menn blant innvandrerne enn i befolkningen cllers. Tntcgrcring og inkludcring forutsetter et bevisst
arbeid på flere samfunnsområder som utdanning, arbeid, bolig, kultur og helse. Den viktigste
Arsaken til innva. ndring er arbeid.

Aldcrsbæreeime

Den kraftige befolkningsnedga.ngen i enkelte kommuner har stoppet opp, og til dels snudd. Det er
likevel et fødselsunderskudd og samlet sett en aldrende befolkning. Gjennomsnittsalderen på
sysselsatte har økt. Det er også her store forskJeller mellom kommunenc på hvor mange i
arbcidsdyktig alder det er per eldre (67 år +). Trondheim har best a.ldcrssammcnsetning med 6
personer per eldre, i en rekke kommuner er dette tallet nede i mellom 2 og 3. Prognosene går i
negativ retning både i by og land i regionen. Denne umklingen vil trolig gi utfordringcr for helse- ug
omsorgssektoren og for øvrig verdiskapning og velferd s utvikling.

findrede boligbehov

Tilflytting og cndrcde boligbchov bidrar til endrcdc oppgåver for kommuncne, spesielt i dlstriktcnc.
Mangel på egnede boliger for bosetting av flyktninger er ofte en stor utfordring. Et variert og
attraktivt boligtilbud må etableres for å kunne dltrekke seg nye tilflyttere, få ungdom til å flytte hjem
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etter endt utdanning, besette flyktninger og hindre at ungdom flytter ut. Det er et økt fokus på
attraktive sentrumsområder, med leiligheter både for salg og utleie. Steclsutvikling, inkludert gode
bomiljøer, er en viktig faktor både med tanke på næringsutvikling og sosial og kulturell trivsel.

K.ommwiikasjow.r og regional utvikling
En ser en betydelig urvidelse av bo- og arbeidsmarkedsrcgioner og både viljen og muligheten fot
pendUng over lengre avstand har økt. ArbeidsUvet endres i retning av større fleksibilitet med hensyn
til tilstedeviErclse og fjernjobbing. Trøndelag er på landstoppen i bredbåndutbygging, noe som er
avgjørende for å kunne ta i bruk ny teknologi. Gjennom utbygging av infrastruktur kan felles bo- og
arbeidsmarkeder utvides og effektlviseres.

T-ven-sektonellforanknn^ av tmnsportutfordnngcr
Transportplanlegging berører mange andre samfunnsområder. Kommunenes arealplanlegging er helt
avgjørencle for hvor stort transportbehov som skapes, og fi>r valg av transportmiddel for den enkelte
reise. Å møte klimautfordringene får en stadig tydeligere plass. I byene er målet å få trafikkveksten
uver på gang-, sykkel- og kollektivtransport. I distriktcne må det bli mer varierte løsninger, men med
utgangspunkt i klima, miljø og folkehelse må det tilrettelegges for gang- og sykkelvegnett, samt
etableres et koIlektivtUbud som holder et visst nivå.

Klima, energi og miljø
Klima og hviitslippssamfwm
Niirsk lijimapolitikk har to hovedmål: (l) Innen 2020 skal Norgc kutte kUmagassutslipp tilsvarcnde
30% av utslippsnivåct vi hadde i 1990 og (2) Notge skal være klimanøytralt scncst i 2050. I

Trøndelag økte utsUppene med 14% frå 2009 til 2012. Det langsiktige målet er å gjøre Trøndelag til
et lavutslippssamfunn. For få til dette kreves tett dialog mellom mange aktører, og ikke minst
engasjement blant innbyggerne.

E. ner^tproduksjon og fornybare nssnrser

Hovedoppgaver i klimasammenheng vil væte å bidra til overgangen frå fossil til fornybar
energiproduksjon og - bruk, og energieffektivisering i både produksjon og bruk. Trøndelag har en
stor andcl fornybar cnctgi (99, 8%) og det er et stort potensial for å øke den fornybare
energiproduksjonen videre, spesielt innen vindkraft, en del bioenergi og noe småkraft. Trøndelag har
store bioressurser, mest nærliggende er tømmer som råstoff, men det er finnes og store muligheter
inncn havbruk og Jordbruk. Det ligger mLilighctcr i å utvikle bærekraftig næringsliv og fornybar
verdiskapning basert på nærhet tU kompetansemiljoer, store biologiske rcssurser og god tilgang på
fornybar energi.

KlimaUlpasning og samfisnnssikkerbet

Vi vet at cndringer i klima og miljø vil medfore nye og st»rre utfurdringcr hva gjelder naturkrefter,
eksempelvis ras, flom mm. Det er vescntlig at alle samfunnssektorer legger til rette for økt
kompetanseutvikling inncnfor temaet- klimatilpasmng. For Trøndelag antas frekvensen av
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ekstrcmvEcr å være en vesentlig bidragsyter til økt risiko fremover. Kommunene mi derfor prioritere
a kartlegge egen sarbarhet og ha en kontinuerlig drøfting av risiko- og sårbarhct. Rt godt samarbeid
inn^n bcrcdskapsiirbcid er nødvendig.

Holdnwgsskapende arbeid

Det bør arbeicles for er mer rcssurseffektivt samfunn. Private og offendige virksomheter kan gjøre
mye for a legge om dl mer nuljovennlig og bærekrafcg drift. Mil[ølec]else og miljøsertifisering er
n)'ttige verktoy for bevisstgjønug og kontinucrlig forbcdring. Holdningsskapcntle for a pavirke
innbyggernes handlinger AV bctrydning for miljo og klima er og svxn viktig. Opplæringssektoren i
Trøndelag må bidra til å bygge bevissthet rundt hoklninger til Idima og miljø.

Levekår, folkehelse og kultur
Levekårcne i Norgc gir i utgangspunktet alle innbyggerne gode muligheter for utvikling. Mest
utslagsgivende er utdanning, arbeid og økonomi. Sosial ulikhet i forekomst av helseproblemer
knyttet til levevaner og livsstil. Utjevning av sosial ulikhct handler derfor en samfunnsutvikling som
gjør at flere fmner seg til rette og kan utnytte sitt potensial til beste for den enkelte og for samfunnet.
En slik samfunnsutvikling krever sektorovergripencle samarbeid. En helhetlig og tverrsektoriell
planlegging vi] legge til rette for menneskers vckslende behov i de ulike faser av livet. God folkehelse

er av stor betydning bade for livskvaliteten til den enkelte og for å sikre samfimnet en «frisk» og
produktiv befolkning som kan bidra. til vekst og velstandsutvikling.

Utdannhissscktorens pdvirkning

Holdes Trondheim utenfor, Ugger utdanningsnivået i Trøndelag under landsgjennomsnittet. Den
klart største utfordringen er frafall i den videregående skolen, spesielt inncnfor yrkesfag. Det kreves
tortsatt satsning og nytenkning på dette området. For a sikre et godt og ttygt oppvekstmiljø for alle
er det viktig med gode tilbud og tjencstcr lokalt knyttet til blant annet barnehage, skole, baraevem,
helse og fritidstilbud. God samordning av tjencster rertet mot barn og unge, og deres familier, er en
forutsetning for å skape er inkludercnde oppvekstmiljø. Samarbeid med nscringslivet er og viktig for
å sikre at den kompetansen som ungdommene kommer ut av skolen med, er den som blir etterspurt.

J^erekår og samfrn ns-Mtvi kling

Det er et uttalt politisk mål at folkehelsearbeidet i Norge skal være kunnskapsbasert. I Trøndelag har
vi sterke torsknings- og utviklingsiniljø som kan og må benyttes for å ta økt kunnskap om
årssiksfaktorcr, samt a omsette kunnskapen til praktisk handling, samhandlingsreformer og
proscssarbeid. Det er viktig å sikre at hensynet til folkehelse bringes inn som en viktis: faktor i
sentrale beslutninger. Et viktig element innen folkehelse er mestring av egen hverdag.
Arealplanlegging som legger til rette og gir føringer for utvikling av nærmiljøet og plassering ;iv ulike
samfunnsfunksjoner er derfor en arena der folkehclsehens\'n har blitt løftet sterkerc fram. Det er

viktig med en steds- og senrnimsutvIMing som legger dl rertc for gående og syklende og som
inviterer til fysisk og s^siai aktivitet, ved å skape møtcplasscr i det offcntli^e i-f)m.
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Den psykiske folkehelsen er undec like stort press som den fysiske, ikke minst gjelder dette barn ug
unge. Helsa styrkes gjennom samfunnscleltakelse, da felleskap påvirker positivt gjennom opplevelse
av sanihøt-ighct og sosial støtte. I denne sammenheng spiller frivillig sektor en svært viktly; rolle.

Kunst og kultur kan også sees i lys av dette, gjennom å gi muHghet- til egen utfoklelse og å oppleve
profesjonelle aktører. Ut over opplcveisen har kunst o^ kultur også en danncnde funkspn for den
enkelte og for lokalsamfunnet.

For mange barn og unge er skolesamfunnet det viktigstc felleskapet, her læres verdler om egenverd,
mcdbestemmelse og ytringsfrihet. Mange barn opplever daglig å stå utenfor dette felleskaper. Det er
en stor utfordring for samfunnet at de tiltak som er etablert for å møte disse barnas behov ikke er

godt nok sam<^rdnet med hensyn til ansvarsområder og tilta.k. Konsekvenscnc bærcs hovedsakeli^ av
den enkelte, og gir seg ulike utslag - fmfall i vidercgåcncle skole, rus og psykiske problemer mm.

Arbeidsliv og næringsliv
Trøndelag har et stort mangfald i næringslivet. God tilgang på naturressurser, naturgitte fortrinn for
matproduksjon og flere komplette verdikjeder danner grunnlaget for en robust næringsstruktur.
Koplinga mellom kunnskapsmiljøene, næringslivet og en råvaresterk region gir et sterkt
konkurransefortrinn som børutnyttes,

Natinressurser og bæn.kraftig nærmgsutrlklmg
Deler av Trøncielags naturressurser er vernet for å ivareta spesielle natun''erdicr, dette er et

kvalitetsstempel soni utnyttes av opplevelsesnæringer. Det meste av arealet er imidlerttd tilgjengelig
for annen type bærekraftig næringsutvikling og representerer langsiktige muligheter. Vurderingene

rundt nytte og konsekvens av ctablcringcr må \airdcrcs i langsiktige hensyn. Regionen har flere

komplette verdikjeder, Ved utnyttelse av naturressursene i Trøndelag er det viktig å tllstrebe
videreforcdling regionalt, da det ofte er dette som gir den vesentltgstc delen av verdiskapningen, og
de fleste arbeidsplasscnc. I et miljøperspektiv vil lokal foredling generelt være positivt, spesielt i
Trøndelag der vi har god tilgang på fornybar energi.

Trøndelag har gode naturgitte forhold for produksjon EIV mat, både til lands og til havs, og er en
nyskapende region inncnfor disse næringene. Det er et stort potensial for at en større del av
videreforedlingcn skjer lokalt. Det anbefales at det interkommunale samarbeidet i tilknytning til

arealbruk i sjø forsterkes. Vekst i oppdrettsnæring forutsetter at det fås kontroll på rømming og
lakselus. Trøndelag har økt sin relative andel av nasjonal matproduksjon og har potensial for videre
økning, målsetningen er 30% økning innen 2030. Markedet for lokale matspesialiteter, natur- og
kulturbasert reiseliv, samt grønne velferd s tj en e s ter gir ytterllgere utvikUngsmuligheter. Skognæringen
er en av de største eksportnæringcnc i landsdelen. Det er store og økende skogressurser og
unnklingsmulighcter, o^ det er viktig med fokus på innoviisjon og kompetanseutvikling inncnfor

næringen.
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Olje- og gassrcssurser i Norskehavet har lagt grunnlaget for et betydelig omfang av
industriarbeidsplasser, en stor leverandørinclustri og omfattende ringvirkninger for landsdelen.
Industrimiljøene er sårbare og konjunkturavhcngige. Omstilling, innovasjon og forstcrket
forsknings fokus er viktige utfordringer. Regionen har spennende mineral foreko m ster, kommunal
arealplanlegging må bidra dl å sikre viktige forekomster i et langsiktig perspektiv. Dagens
rammcbctingelser gir lite håp om større prosjcktcr.

luiwrasjon, entreprenørskeip, FoU o^ mtemasjonalisenn^
Det brukes store rcssLirser på regionale innovasjonsmiljøer i Trøndelag. Disse må Litnyttcs optimalt i
næringsutviklingen. Erfaring viser at innovasjoner skjer lettere 1 bedriftsklynger enn i enkeltbedrifter,
det ligger derfor et vekstpotensial i bedriftssamarbeicl og klyngeutvikling. Det er mangel på
risikovillig investcringskapital. Regjeringens ønske om sentralisering, forer til at kapitaltilgangen for
næringsutvikling i distriktene er en utfordring.

Det er lav grad av samarbeid mellom FoLI sektoren og «distrikts» -Trøndelag, dette gjelder både
privat og offentlig sektor. Det er behov for å synliggjøre mulighetene som li^er i forskning og øke
bestillcrkompctansen hos .iktørenc, ikke minst er det viktig å legge til rette for at lokalt og regionalt
arbeidsliv kan delta i utviklingsarbeid. Mulighetene liggcr i å etablere en god sammenhcng mellom
verdikjedene, utdanningstilbudene og kompetansemiljoene for å bidra til en optimal verdiskapning
basert på rcgioncns stcdeg-ne ressurscr.

^knittering til arheuis- o^ naringsilv
En sentral utfordring både for offentlig og privat sektor er rekruttering av kompetent arbeidskraft.
Spesielt i distriktene vil den demografiske ufviklingen og en utfordcendc alder s sammen setning virke
inn på mulighetene til å rekruttere arbeidskraft. Frafall i den videregående utdanningen er en viktig
del av utfordringsbildet med rekruttering. Fordeling av søkere til yrkesfag og studieforberedende er
om lag 50/50, men kan 15% av yrkcsfagelevene fullfører utdannlngen innen 5 år. Mangel på
lærlingeplasser er også en utfordring, cia kun om lag 5 % av bedriftene er godkjentc lærlingebedriftcr.
Samhandling mellom næringsliv, utdanningsinstitusjoner og offentlig forvaltning er avgjørende for å
utvikle nærings- og samfunnsliv. Mulieheter som kan bidra til å løse arbeids- Ot

rckruttcringSLittordringer er å «hente hjem» utflytt-edc ungdommcr som har tatt utdanning andre
steder, samt integrere den delen av befolkningen som i dag ikke er en del av den ordinære
arbeidsstyrken inn i arbeidslivet. RckrLittering av utenlandsk arbeidskraft er sannsynlig\ds nødvendig
for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft.
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Lokale utviklingstrekk
Gjennom skisserte utviklingstrekk basert på tilgjengeUg statistikk om Hemne kommune, regionale
planer samt nasjonale mål for utvikUng set vi at det peker seg ut seks kategorier som bør ha fokus i
det kommunale planarbeidet;

Folkehelse og livskvalitet
Folkehelse i Hemne er en tydelig lokal satsning som vises gjennom verdigrunnlaget mestnng og
hovedmål feiéWtfrf i kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026.

I folkehelseprofden for Hemne kommune for 2016 ser vi at kommunen ligger signifikant bedre m
enn landet som helhct når det gjelder valgcleltakelse 2015, lavinntekt husholdninger med barn 0-17
år, drikkevannsforsyning, psykiske lidelser (lcgemiddclbrukere) og hjette- og karsykdommcr
(innleg;else). Imidlertid ligger Hemne sjgnifikant dartigere an enn landet som helhet når det gjelder
uføretrygdede (18-44 år), ant. Ungdom som er medlem i fritidsorganisasjon, Alkdhol (har vært
beruset), muskel og skjelett og antibiotika (legemiddclbrukere).

En stigende andel unge uførettygdccie mellom 30 og 44 år, økende frafall i videregående skole,
økning i ikke-mcdisinerte psykiske sympt omcr og lidelser og en vesentlig andcl ungclommcr som er

misfornøyd med lokalmiljøet gir tydelige signaler, og underbygger perspektivet om forebyggende
innsats.

<rD^/ vi lykkes med som liten, hÆrer vs med oss hele livet»

Vi ser parametere knyttet tU psykisk helse og tUhørighet hos barn og unge som et svart viktig
fokusområde. Folkehclsearbeidet som gjøres i barnehagene, skolene, i barnevernet, i teknisk sektor, i
næringsliv, i foreninger og frivillighet er helsefremmende og av stor betydning for et godt lokalt
oppvekstmiljø.

Befolkningsutvikling alderssammensetning
Befolkningsutvikling i Hemne er forholdsvis stabil, med en befolkningsutvikling på 1,5 % i perioden
2000 - 2016. Jfr. SSB sine bcfolkningsframskrivinger ser vi at fon^cntningenc for Hemne er mellom
6-20% vekst. Imidlertid ser vi at både Halsa og Aure forventes uendret, og SniUfjord forventes 5%
nedgang i folketall. Slike framskrivningcr bør imidlcrtid ha status som kvalifisert gjetning, og
bchandles deretter. Dersom prognoscne legges til grunn ser vi et tyddig behov for et vclfungcrcnde
sentrum i Kyrksæterøra som kan inneholdc viktige fimksjoner for omliggendc arealer.
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1 ^H Mer enn 5 % nedgang
ll Uendret

(mellom -5 % og +5 % endring)
D 6-2 O % vekst

.l Mer enn 20 % vekst

A Iders sammen setning i Hemne kan fremstillcs ved koeffisientcn for aldersbæreevnc (forholdet
mellom den yrkesaktive befolkningen og den eldre delen av befolkningen). I Hemne ligger denne på
3, 5 i 2015 og fremskrivcs til 2, 28 i 2040.

En synkende ildersbiEteevne gir utfordringer for næringslivet så vel som behov for økning av antall
årsverk i helse- og omsorgssektoren. Vi behøver innovasjon og endring i etablerte tjenestestrukturer.
Et brodere fokus på livskvalitet på tvers av generasjoner og ny omsorgspolitikk må være sentrale
tema. fremovcr.

Bostedsattraktivitet

Av bedriftene som var med i rekruttcringsprosjektet v/NAV Hemne uttrykkes et estimert behov for
151 nye arbcidstakere de neste 5 årene. Imidlcrtid har IIemne i perioden 2000-2013 hatt svak
arbcidsplassvekst, men negativ netto tilflytting.

De Strukturelle flyttefaktorene som ikke kan forklares av arbeidsplassutvikling for den siste
tolvårsperiodcn viser at Ilemne har lav arbcidsmarkcdsintegrasJon med omliggcnde kommuncr,
hvilket har gitt en negativ effekt på netto flyttingen (jfr. Telemarksforskning].
Hemne sin score for bostedsattraktivitet er på 353. plass i rangering av landets 428 kommuner.
Indeksen er en sammensrilling av arbeidsplassvekst, struktur og bostedsattraktivitet, med gradering
av faktorcncs betydning for flyttebalanse.

Videre når det gjelder bostedsattraktivitet konkluderer Telemarksforskning med ac boligbygging er
den faktoren som har sterkest sammenheng med nettoflytting, tett ctterfulgt av pendUngsmultgheter
til andre kommuner / større arbeidsmarkcd og vekst l nabokommuner (ref. publikasjon/prosjekt
20120170 «Hva gjør et sted attraktivt?».) Sentmmsplan og områderegulering av Kyrksæterøra skal
igangsettes i løpet av hesten 2016, ug vil ha et tydelig fokus på bustcdsattraktivitet i form av blant
annet fcrdselskot-ridorer, boUger og det sosiale rom incllom huscne.

KlimagassutsUpp
I Hemne pr. 2006. var 93% av totalt utslipp forårsaket ved prosessutslipp frå HoUa/VVacker (jfr.
Klima- og energiplan for Hemne kommune 2008-2011). l perioden 2006 - 2014 har økning i C02
ekvivalenter økt fra 206 000 til 289 000 tonn (jfr. norskeutslipp. no). I regional planstrategi vises til
hovedmålenc for norsk klimapolitikk:
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(l) Innen 2020 skal Norge kutte klimagassutsUpp tilsvarende 30% av
utslippsnivået vi hadde i 1990

(2) Norge skal være Idimanøytralt senest i 2050

I Trøndelag økte utslippene med 14% frå 2009 til 2012. Fylket har likevel et langsiktig mål om å bU
et lavutslippssamfunn. Innsatsen må foregå i hovedsak der klimagevinsten er størst, og settes inn
lokalt. For få til dette kreves tett dialog mellom mange aktører, og ikke minst engasjement blant
politikere og innbyggere.

KUmaendringer
Forventede klimaendringer vil Sirrlig føre til behov for tilpasning i forhold ti] ekstrcmnedbør og økte
problemer med over\'ann; havnivåstigning og stormflo; endringer i flomforhold og flomstørrelser;
og skred. Som følge av endringene et det ventet 20% økning av flomvannføringer frem mot 2100
(t-ef. KlimaprofilSør-Trøndelagv/Norskklimasenter 12/2015). Videre er Kyrkssctcrøra og Vinjeøra
høyt prioritert for kartlegging av skredfate, ifølge «Plan for skredfarekartlegging», delrapport
kvikkleircskred, NVE 17/2011. Det er imicllertid uvisst om det dreier seg om mindre liimmer eller
større partier under de to tettstedene. For tidcn har NVE et ekstra fokus på strandsoncområder og
undersjøiske skred, men dessverre ingen prioritering av kartlegging av Kyrksæterøra og Vinjeøra før
tidligst 2018, da lokalitetene i regionen ikke er blant de høyest prioriterte på landsbasis.

Organisasjonsutvikling Hemne kommune
Arbeidet med kommunereformen har foregått fn 2014, og varer ftem til nasjonale vedtak fattes ila.
2017. Forhandlinger med SniUf)otd, Halsa og Aure er gjennomført med vedtak om sammeaslåing
med Hemne for deler av Snillf)ord og hele Halsa. Imicllerud går endelig resultat (nasjonale vedtak) av
reformen for Hemne kommune p. t. ikke tydelig frcm - slik er det vurdert hcnsiktsmessig a avvente
til neste valgperiodc for en feUcs planstrategi.

For utviklingen av en effektiv og brukerorientcrt kommune har .n utviklingsstrategier inncnfot fem
hovedområder:

l. I.ederplattform: «På lag mot felles mål»
2. Kompetente og engasjerte medarbeidere
3. Et aktivt lokaldemokmti

4. Langsiktig målstyring
5. Økonomistyring

Videreutvikling av et helhetlig styringssystem frå. plan til handling gjennom bruk av felles systemer
og å finne gode løsningcr i fellesskap er et tydelig fokus i tidcn ftcmover. Planverket skal få en

gjenkjennbar utforming, og videreumkle en tydclig sammenheng mellom kommuneplan, øvrig
planverk, handlingsplan ug budsjett.



Forslag til prioriterte planoppgaver for perioden 2016 - 2020

Admi nistrasjon Status / vedtak Innhald Evaluering Frist Ansvarlig
Informasjonsstrategi 06. 09. 20-12 Mål og srrategier for ekstern og intern

informasjon.
Bør revideres. 2017 ADM

I KT-plan 17. ri. 2009 Må! og stratcgicr foi- prioritering av 1K'1' i

organisasjonen o^ ovcnfor innbyg^ere og
næringsliv.

Rcvidercs i ny digitalt s e rings strategi 2017 ADM

Etiske rcrningslin er for
Hemne koiTimune

22. 3. 11 i sak

13/11
Etiske retningslinjer for utoveise av myndighet
med varsomhct og forstand, og opptre rcdclig
og . criig,

Bør rcvideres hvert 4. år 2017 ADM

Urganisasjonspolitikk
for Hemne kommune

21. 5. 2014 Mal u^ stratc^ier for organisasjunsutvikling Bor fø]gL- felks pl.inmal eller

omfurmcs ul proscdyrcr.

2018 ADM

Samfunn og næring Status / vedtak Innhold Evaluering Frist Ansvarlig
lOinia- ogencrgiplan for
I-{ emne kommune 2U08-

2011

23. 9. 2008 Straccgier for ut\'ikling av gode og
miljøvcnnlige energiløsninger. Fakta om

energibruk og klirnagassurslipp, mal dg riltak,

Bor revidcres utfra oppdaterte
samtunnsperspektlver innenfor klima

med fokus på utslipp frå tninsporr og
industri samt gode ciicrgiløsmn^ci.

2017 TEKN
ADM

Ruspolid.sk

handlingsplan 2010-2013

22. 6. 2010 i sak

10/282
Evaluering ng planlegging av tiltak for a.
redusere i-usmisbruk.

Må revideres

Nv lov - folkchclsclovcn

2(117 NAV

Handlingsplan for
hclhctiig boligpulitikk
Hemne

.2.2005 St]'aft;gicr tor botigcr og bot. Lltak for innbygsc]'c
i Hemne kommune s<im har vnnsker med a

skaffe seg eller beholde en tilfredsstille neie
btilig.

Innhald bør rettes i større grad mot
samarbeid og dialog mciiom det

offentlige, private n?cringsaktører og
bnikerc.

2017 ADM

f tovetlpli in far avløp
2M) - 2(118 med
re vi der r

handlingsprogram

2000 Str. itcgicr tor å sikre vannmiljoct mol
forurensning.

Bør revidcics - høy pnoritet
Krevcr omfancndc kardegging

2017 TEKN

Ho ved pl an

vannforsyning 1997-
2007

10. 07. 2003 St}'nngsverktyy for vann\rcrksutbygging(;n
Hemne.

Bur revidere?. 2017 TF. KN

Handlingsplan for
traf!kksikk(;r!wt2014

2U17

. 12. 2015 Saisnmgsområdcr innen rrafikksikkcrhet, med
hovcdfukus på forebyggende og

holclningsskapcndc [rafikksikkcrhetsarbcitl og
fysiske trafik.ksikkcrhccsaltak

Beliov tor revidering. Bør følgc felles
pknmal eller omformes al
proscdyrer.

2017 TEKN

Kyrksætft^irii som

regionsenter

Forslag til ny

strategi

Vi vil un-ikle en strategi for \ric. lercun'ikling av
Kyrkssi;[ci.'ora som regionsenter.

2017 ADM

Strategisk næringsplan 24. 4. 2()()^ Mål A: Økt; anfall nyctablcnngcr og bedrifrcncs
utviklingscvnc

Mål B: Økc rckrutterin^en av tilpassct
arbeidskraft og frcmudig spisskompetanse

Under revidering p. t.
Rcf. i^sak 78/16

B»r innbtifatto stratcgicr For utvikling
a.v landbruk som del av næringslivet i
Hemne

2017 ADM

Områdcplan
K^Tksæterwra

Forslag til ny
plan

M:il <ig sirategicr for vi dcreu vikling nv
Kyrksicterora sentrum. Om rade regulering av
tettstcd<;t Kvrks?ctcrura.

Igangscttcs ila. Host 2016 med

planprogram og (ippstarts vedtak.

2019 ADM

TEKN
KUI.TUR

andlingsplan for

gronnscruktur og
tilrettelegging for
friluftsliv

18. 111. 2011 I.)nft og tilrectelegging i-or friluftsliv og drift og
utvikling av den kommunale gronnsiTLikturt:n
frå 2011-21)14.

Behov for revidering - skille niellom

overordnrtc mål og tiltak. Forankring
l kommuneplaiiens SAnifunnstlel.

2018 TbKN

Kom muncdcl plan for
kulturminner

Forslag ril ny
plan

Planen skal omhandle faste kulnirminner,

Ltilturlandskflp og kulturniiljo.
Behov for pcrsonalressurs h)r
gje n n om foring.
100 000,- innvilgct &a STFK t

fin.msicrin^; av planarbeid

20I» KULTUR
ADM
TEKN

Forvaltning av areal og Status / vedtak Innhald Evaluering Frist
naturressurs

Ansvatlig

Målse tunger for

('orvaitningen a^'
h ()rtc\'ilt i kommunene

Aure, Halsa o^ I-lcmnc
20I.V2017

[4. 11.2014 Malsettingcr tor forvaltningen nv hjurteviit i

kommunenc Aure, Halsa ug Hemne 2015-
'1117.

Revidering hverr 3. år 2017 TF. KN

Kommuncdelplan for
naturmangfold

Furs!;tg ril ny
plan

VIal sei ringer for ivnreiakelse s.v naturmangfold
^g hvilke implikasjoner planen har for

Oppst. irtila. 2016/I7

Miljødir. 17mansicrer plan.

2017 TEKN



saksbehandling samt gradering /verdset ting;
arfalcr for naturmangfolcl.

Fon'altning?plan for

R ø s tøya, Mageruya,
Ytterøya og Stamnesøya
friluftsområde (sjekk om
vedtatt som plan)

1. 1. 2014 (.)mrådcbesknvelse og beho^' for tiltak. Revidering hvert 4. år? 2018 TEKN

Helse og oppvekst Status / vedtak Innhald Evaluering Frist Ansvarlig
Pedag(^gisk
utriklingsplan

1. 8. 20U9 Rcvidcrcs hvcrt 4. år. 2016 SKOLE

IKT-pian for
gninnskolcn

22. 8.2013 Mål for bruk av IKT i skolen for alle trinn med

forslag til investeringcr og tiltak.
Bar inngå som del av felles
digital i s erings strategi for hele
kommunen.

2017 ADM

Årsplan barnchagenc Ariig Må! og strategier for barneh-Agcne i Hemne Ny felles mal er utviklct og klar tii
bruk. Revidere s årlig

ariig BHG

Plan forgrunnleggende

fcrdighctcr i lesing og
skriving

10. 5. 2013 Strategi for utvikling av grunnle^gende

fcrdighctcr i lesing og skriving;

SKOLE
BHG

Plan for regne ferd i ghctcr 6. 11. 2008 Mål, stratcgicr og tiltak for srimulfring til gode
regneferdigheter i skolen.

SKOI.E

Kompetanseutviklin^spl
an oppvekst

21117 SKOLF.
BHG

F\'SAK - handlingsplan
2010

1. 1. 2010 Bør inngå i plan for idrett og fysisk
aktivitet.

KULTUR

Plan for idrett o^ f)'sisk
aktivitcr2(»14-2017

24. 6. 2014 Fichov for revidering. Bør falge felles
planmal.

2017 KULTUR

Demensplan Mål og stratcgicr for a skape et mcr
tlemensvennlig samfunn, som tar vare på og
integrerer pcrsoncr med demcns i fellesskapet.

Plan for psykisk
helsearbeid

20. 2. 2007 Mål og strategicr for at pcrsoner med psykisl<c
lidclser skal kunne leve er incst mLilig normalt
liv og vxre innlemmet i lokalsamfunnet.

Innnrbeidcs i ovcrordnct

mes tri ngs plan med underliggencle
proscdyrcr. Fortrinns\'is som
h--errfag]ig samarbeid med kiiltiir.
Rc\ridcrcs Iwert 4. ar.

2017

Re-/habil i te ri ngs pl an
Hemne kommune (P(^)

2004 Mål og stratcgier for heihedig og godt
koordinert re-hnbiliccrmgstilbud tilpassct den
enkelte tjcncsteniottakcrs behov.

PO
KULTUR

K(tmperanseiit\rikling?pl

an pleie og omsorg

21112 Rullei-esi2016 2016 PO

Kompctanseun'iklingspl
un barnevern s rj c nes te n

Adm. Godkjent
3. 2. 2014

Plan for kompctanseut\-iklin^2(J 14-2017 Revideres hvert 4. år, cllcrs ved

endring i lovpaiagte tjcncster og
andre rammevilkår.

2017 BV. T).







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø Arkiv: 061  

Arkivsaksnr.: 16/2328    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KORTREIST - REKLAMEFILM  

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune støtter prosjektet Kortreist med kr 36.000,- til produksjon og 

distrubisjon av levende bilder fra reiselivsdestinasjonene i Frøya kommune.  

 

Det forutsettes at produktene kan benyttes fritt av de som har vært med på 

finansieringen. 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 CV 

Vedlegg 2 Programbeskrivelse 

Vedlegg 3 Prosjektets budsjett  

 

Saksopplysninger:   

Trønder-Tv ønsker å lage en produksjon som viser hva Trøndelag har å by på for den 

«kortreiste» turisten, og i den forbindelse ønsker de at Frøya kommune er med og finansierer 

prosjektet med kr 36.000,-.  De har kalt prosjektet for «Kortreist».  

 

Prosjektet kortreist er basert på et samarbeid mellom Trønder-TV, Trøndelag Reiseliv, 

Kystnorge m.fl. Formålet med prosjektet er å forene krefter knyttet til produksjon og 

distibusjon av levende bilder fra reiselivsdestinasjoner i vår region. 

 

Trønder-Tv er en relativt nystartet regional TV-kanal. Kanalen hadde sin første sending i 

februar 2015. Selskapet eies av mediehuset Trønder-Avisa og av TMM Prosuksjon, som har 

produsert TV-serier og enkeltprogram for rikskanalene i snart 30 år. Trønder-TVs program-

utbud distribueres på egen kanal på Altibox, og på nett (www.t-a.no og www.trondertv.no ). 

TV-distribusjonen utøkes i nær framtid (Riks-TV og Canal Digital). 

 

Bakgrunn: 

Bakgrunnen for prosjektet er at mange trøndere vet lite om hva deres egen region har å by på 

av opplevelser. Idéen «Kortreist» er, helt kort beskrevet å plassere passernåla midt i 

Trøndelag, og slå en sirkel som tilsvarer inntil 4 timers reise fra sentrum. Dermed er vi 

innenfor en reisetid som gjør destinasjonen aktuell for både helgeturer og lengre opphold. 

Innenfor denne sirkelen skal de presentere ulike reisemål. Det gjøres et grundig forarbeid hvor 

Trøndelag Reiselivs kunnskap om destinasjonene, direkte kontakt med destinasjons-

selskapene og destinasjonene selv og en del fjernsynsfaglige forhold legges til grunn.  

 



Tankene bak prosjektet «Kortreist» er i korte trekk disse: 

 Mange kjenner i liten grad  til de opplevelser de nokså nære omgivelsene byr på. Gjort 

på riktig måte, er dette godt TV, med vakker natur og morsomme og spennende 

opplevelser. Opptakene som gjøres har flerbrukspotensiale. 

 Kortreiste besøkende er like mye verdt som de som kommer langveisfra. Det er sann-

synligvis lettere å hente kortreiste besøkende til kantsesongene, helger/langhelger. 

 I et miljømessig perspektiv finnes det gode argument for å ta i bruk de regionale opp-

levelsesmulighetene i større grad. 

 Nåværende kronekurs er enda en grunn til å orientere seg i egen region. 

 

Et TV-team vil i løpet av 2 – 3 dagers opptak ha materiale som kan avlede flere produkt. 

Opptakene vil gjøres med TV-kamera, drone og GoPro-kamera. 

 

 Et 20 – 30 minutter langt TV-program for visning på Trønder-TV og nett. 

 En kort presentasjon som passer inn i Trøndelag Reiselivs kanaler, rettet mot 

potensielle tilreisende fjernt og nært. 

 

Begge produktene kan fritt brukes / linkes til av destinasjonsselskapene og de destinasjonene 

som har bidratt til produksjonen.  

 

De tre første destinasjonene er klare, og det er Leka, Frøya og Hitra. Opptak på Leka er gjort 

unna, og Hitra og Frøya jobbes det med.  

 

Frøya Næringsforum: 
I samarbeid med Trønder Tv og programleder Arnstein Langåssve (regissør for bla Oda 

Spelet) har Frøya Næringsforum sagt seg interessert i å bli med på å lage en "reklamefilm" om 

Frøya. Bakgrunnen for dette er at vi har savnet en kortere og lengre film som kan brukes 

av  næringslivet, reiselivet, Blått kompetansesenter, Frøya Næringsforum og Frøya kom-

mune  når man er ute i ulike oppdrag der det er naturlig å "promotere" Frøya. 

Det er ikke ønsket en standard film, men en film som tydeligjør Frøya`s hovedtanke om 24 t 

menneske og den sterke sammenhengen vi har mellom næring og kultur. Vårt mål er at Frøya 

skal fremstå som en attraktiv bo og arbeidsmarkedskommune. 

Det er derfor fra Frøya Næringsforums side bedt om en film som inkluderer: 

 Innovamar med dens betydning for lokalsamfunnet- Lokalt eierskap 

 Bewi As, med dens betydning for lokalsamfunnet.- Lokalt eierskap 

 Frøya kommune, med kulturhuset og Storhallen  

 Glimt fra Musicalene og Frøyafestivalen 

 Hotell Frøya som et "lokomotiv" for reiseliv, "business" og rekreasjon 

 Tour D Frøya 

 Øyrekka med sine reiselivsaktører. 

 

Bidragsytere: 

Flere destinasjoner fra Frøya er forespurt om å bidra, og slik det ser ut i dag er det Innovamar 

(kr 25.000,-), Bewi (kr 15.000,-), Hotell Frøya (kr 8.000,-), Wold Kysttransport (kr 4000,-), 

Sula Rorbuer (kr 4.000,-), Mausundgløtt (kr 4000,-) , Kjeila Kro og Gjestgivere (kr 4000,-) 

samt Supen Pub (kr 2.500,-) som har sagt ja til å være med på finansieringen av prosjektet. Til 

sammen er de med på å finansiere kr 66.500,- 



 

Innovamar er opptatt av innhold, men også av distribusjonsformen. De har ingen 

kommentarer til innfallsvinkel og innhold, og syntes at prosjektet er greit, men påpeker at 

filmen må brukes og promoteres bevissst i ulike kanaler.    

 

Produksjonsselskapet ønsker å avklare om interessen er til stede for en slik produksjon på 

Frøya, og at Frøya kommune er med å støtter dette økonomisk. Forutsatt interesse, er planen 

å gjøre opptakene i august/september. Det er allerede foretatt filming på Leka og Hitra. 

Kystnorge er positive til prosjeket. 

 

Det er mottatt utviklingsmidler fra Innovasjon Norge og Medietilsynet for prosjektet. Det er 

det som gjør det mulig å komme ned på det kostnadsnivået prosjektet har.  

 

Kostnader og finansiering 

Tanken er å gjennomføre en kostnadseffektiv produksjon som avleder 2 produkt. Selve 

produksjonen skjer over 2 – 3 dager, med et lite, men effektivt team. Ny teknologi, som er 

bedre og billigere, gjør TV-produksjoner billigere enn tidligere. Man vil trenge å fornye/ 

oppdatere informasjonen etter få år. Med det budsjettet en her opererer med, er det ikke 

vanskelig å se for seg en ny produksjon om 3 – 4 år.  Prosjektets budsjett Vedlegg 3. 

 

Innhold 

Det er utarbeidet et såkalt «synopsis», en helt grov programskisse, se vedlegg 2. Denne er 

utarbeidet før kontakt med de enkelte involverte i produksjonen. Så snart de vet hvem som er 

med på prosjektet, vil programleder Arnstein Langåssve ta kontakt med de enkelte i samband 

med utarbeidelse av endelig programplan. En befaring i forkant av produksjonen er også 

aktuelt. 

 

Foruten den markedsføring som ligger i prosjektet som sådan, vil alle deltakere ha rett til å 

linke til program og kortprogram fra sine hjemmesider og/eller framsyninger i de sammen-

henger en måtte finne hensiktsmessig. Hans Petter Sundal er ansvarlig for prosjektet, med 

lang fartstid innen TV-produksjon. CV er vedlagt (Vedlegg 1). 

 

Vurdering: 

Det er ofte snakket om at vi har behov for en film som vi kan bruke til å promotere Frøya når 

vi er ute i ulike oppdrag på vegne av kommunen. Nå har vi mulighet til å få laget en  i kortere 

og lengre film som kan brukes av både næringslivet, reiselivet, Blått kompetansesenter, Frøya 

Næringsforum og Frøya kommune  når man er ute i ulike oppdrag der det er naturlig å 

"promotere" Frøya. 

Gode reiseskildringer i medier er vel den beste og rimeligste markedsføringen en kan ønske 

seg? Nå har Frøya muligheten til å la både den kortreiste og langreiste turisten og andre 

grupper få se hva vår kommune ha å by på både av natur, mennesker, næring og opplevelser.  

 

Vi har også et ønske om å utvide turistsesongen. Gjennom å vise frem hva vi har å by på for 

den kortreiste turisten kan det også være med på å synliggjøre at Frøya kan besøkes på andre 

tider enn vår og sommer. 

 

Mange spør seg hva som er så spesielt med Frøya i forhold til andre kommuner. Vi kan med 

en slik film vise vår kraft og vårt mangfold, og ikke minst synliggjøre viktigheten av 



samarbeidet mellom kultur, idrett og næring. Vi har et næringsliv som har forstått viktig-heten 

av at man trenger å skape nye og spennende arbeidsplasser, og at kultur og idrett er med på å 

gjøre Frøya mer attraktiv som en plass å besøke og bosette seg. Prosjektet «kortreist» vil 

trekke folks oppmerksomhet mot Frøya.  

 

Administrasjoen ser nytten av å ha filmer som flere aktører kan bruke i sin markedsføring av 

Frøya og anbefaler Frøya kommune å bevilge penger til prosjektet «Kortreist». 

 

Forhold til overordna planverk: 

 Kommuneplanen 

 Næringsplanen 

 Trepartssamarbeidet 

 Kulturplanen 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Reserverte tilleggsmidler 14901.1100.120  reduseres med kr 36.000,-. 

Ny saldo kr 162.654,- 

 

 

 



Vedlegg 1 

 

 
 

 
 

 

 



 

 



Vedlegg 2 

 

Program : Kortreist 201603 «Frøya» 

 

Følgende programbeskrivelse/synopsis er gjort før kontakt med de enkelte involverte i 

produksjonen. Revideringer må påregnes. 

 

Vignett Kortreist 02:20 

På vei til Ut av tunnelen, til Frøya, veksler mellom drone som viser bil 

i landskap, og programleder som snakker til kamera i bilen – 

om veier som er blitt bedre, tunneler som er bygd – nå tar det 

ikke mer enn xxx fra Trondheim til Frøya. 

 

Ankomst Kommer til Sistranda, sjekker inn på Frøya Hotell. Tar igjen 

programleder i spamiljø, gir faktainformasjon om kommunen 

og at hotellet har ordnet med en tur – klar for øyhopping. 

02:00 

Øyhopping Med bakkekamera og drone dekkes en reise med Wold 

kystransport til Sula, Mausund og Titran. En reise i vakker 

kystnatur, med god mat og drikke, fiske padling og andre 

opplevelser underveis. Blant stedene som besøkes er Sula 

Rorbuer, Terna Pub og Leia Havkro, Mausundgløtt, Kjeila 

kro og gjestgiveri, Titran Rorbuer, Titran Kafe og Supen Pub. 

(Her gjøres nærmere avtaler om måltid med lokal mat m.v.) 

Programleder skal naturligvis ikke spise på alle disse stedene, 

men se og videreformidle mangfoldet. 

15:00 

Frøya kommune Tilbake på Frøya. Drone inn over Frøya kultur- og kompe-

tansesenter.Klipp til bakken, til programleder sammen med 

representant for Frøya kommune. Forteller om bygget, kul-

turliv (klipp fra forestillinger?) og forteller også om Helhet-

lig idrettspark som bygges nå. Illustrasjoner? 

02:30 

Blått 

kompetansesenter 

Programleder utenfor Blått kompetansesenter. Samtaler med 

person som sier noe om innholdsrikt bygg. Forskning og 

næring knyttet til laksen i sentrum, samvirke for å løse 

utfordringer. 

Programleder til kamera: Laksen svært viktig for Frøya. I 

denne regionen havbrukseventyret vokste fram. Næringen gir 

mange arbeidsplasser, og jeg er invitert til Innovamar – på 

sushi  

01:30 

Innovamar På besøk hos Innovamar, verdens største laksefabrikk. Får 

høre om mengde, kvalitet, arbeidsplasser, litt tanker om 

framtid og, til slutt, at Innovamar har egen sushilinje, 

«Frøyas». Kanskje en liten smakebit også? 

 

Avsluttende 

sykkeltur med 

oppsummering 

Natur (drone), programleder inn i bildet, syklende i vakkert 

terreng. Stopper opp og summerer opp en fantastisk tur – og 

anbefaler turen til Frøya. 

01:00 

Neste progr, 

rulletekst 

 00:30 

Spilletid  25:30 

 



Vedlegg 3 

Prosjektets budsjett: 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nina Nilsen Espnes Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 16/2474    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

TV-AKSJONEN NRK RØDE KORS 2016 - OPPFORDRING TIL BIDRAG  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune bevilger 20.000,- til TV-aksjonen 2016: NRK RØDE KORS 

 

Dekning av beløpet oppnås ved følgende budsjettjustering: 

- Post 14701.1000.100, tilskudd til private organisasjoner økes med kr 20.000,- 

- Post 14901.1100.120, reserverte tilleggsbevilgninger reduseres med 

  kr 20.000,-.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i 

verden - sivile rammet av krig og konflikt. Røde Kors er mange steder den eneste 

hjelpeorganisasjonen som slipper til med humanitær bistand, og har gjennom lokale frivillige 

tilgang til dem som ellers ikke får hjelp. Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig og 

konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt, 

og hvert bidrag er med på å redde liv. 

 

Vi har godt innarbeidede rutiner rundt arbeidet med å få bøssebærere, pakke materiell og  

bøsser og få de ut til grendene, og sist, men ikke minst mottak av bøssebærere og opptelling i  

banken på selve aksjonsdagen. 

 

Vurdering: 

 

Rådmann anbefaler å gi et bidrag på 20.000,- Reserverte tilleggsbevillinger blir redusert med 

20.000,- og da gjenstår 162.654,- 

 

 



 

 

 

 



23. OKTOBER 2016

^ Røde Kors
TV-AKSJONEN IITK

Frøya Kommune
v/Ordfører Berit Flåmo

TV-AKSJONEN NRK RØDE KORS 2016 - OPPFORDRING TIL BIDRAG

30. juli 2016

Først og fremst ønskerjeg å takke Frøya kommune for støtte til TV-aksjonen NRK i fjor.
Samarbeidet med kommunen har lange tradisjoner og er avgjørende i mobiliseringen av
innbyggerne til bøssebæring på aksjonsdagen 23. oktober. Over 98 % av Norges kommuner
og_y .t"dr° til TV-aksJ°"e" i fior- Jeg håper også at Frøya kommune vil gi et pengebidrag
til TV-aksjonen NRK Røde Kors 2016.

Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i
vorden - sivile rammet av krig og konflikt. Røde Kors er mange steder den eneste
hjelpeorganisasjonen som slipper til med humanitær bistand, og har gjennom lokale frivillige
tilgang til dem som ellers ikke får hjelp. Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig og
konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt,
og hvert bidrag er med på å redde liv.

Slik bidrar dere enkelt:

For å synliggjøre det brede engasjementet frå alle landets kommuner, registreres alle
bidragene på www.giverstafett. no.

Når bidraget er registrert, blir faktura tilsendt umiddelbart pé e-post.

Registrerte og innbetalte beløp vil bli en del av statistikken for deres kommune på
aksjonsdagen.

Informasjon om bevilget beløp sendes til fylkesaksjonsleder så tidlig som mulig før
aksjonsdagen 23. oktober, og må være innbetalt innen onsdag 19. oktober fori sikre at
beløpet blir med på oversikten på TV-aksjonssendingen.
Kontaktinformasjon Fylkesaksjonsleder: tlf. 918 63 677, e-post: trondelaR(5)tvaksionen. no
Post: TV-aksjonen NRK Røde Kors, Kalveskinnet Skole, Bispegt. 9, 7012 Trondheim.

Vi håper dere også i er ønsker å støtte TV-aksjonen.

Medvennlighilsen

^/y '1^-^
Eirik Hjulstad Iversen

Fylkesaksjonsleder Trøndelag
TV-aksjonen NRK Røde Kors

TV-aksjonen NRK Rede Kors
l. no l postlBtvaksjonen. no | Innsamlingskonto: 8380. 08. 09005 | Org. nr. 864 139 442
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Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/2506    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
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 Gjennomgang kulturplan vedtatt sak 94/14 i kommunestyremøte 28.08.14 

 – Status og videre planer 

 Orientering vedr. Gamle Sistranda skole – se vedlagt notat  
 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Utdrag fra situasjonsrapport. 

 

 

 

 



Utdrag fra Situasjonsrapport: Museum – Frøya kommune 

 

Situasjonsrapport: Museum - Frøya kommune 

Utført: Mai – August 2016 
Av Mona Elisabeth Skarsvåg og Knut Arne Strømøy 

 

I bakgrunn av kulturplan vedtatt for 2014 - 2019 og kommuneplanens samfunnsdel vedtatt for 2015 – 

2027 er det under planlegging en satsing på museum i Frøya kommune. I perioden mai – august 2016 ble 

det derfor utført observasjonsbesøk ved lokaliteter som er knyttet til den museale samlingen kommunen 

har ansvar for.  

I de senere årene har ikke den totale oversikten vært holdt oppdatert, derfor var det nødvendig å 

kartlegge den «museale situasjonen» i Frøya kommune. 

 

Her følger en observasjonsbeskrivelse fra de ulike lokalitetene, forslag til utbedringer, samt forslag til hva 

som må gjøres for å kunne ivareta kulturarven på en mer tilstrekkelig måte i et langsiktig perspektiv. 

Lokaliteter: Gamle Sistranda skole, Bygdetunet, Samlinga «Frøya gjennom tidene», Stabben Fort, Kvisten 

lagerplass og Steinalderløypa 

 

 

GAMLE SISTRANDA SKOLE 

Skolebygget står i skolegården til Sistranda skole. Bygningen er skjermet fra omgivelsene ved hjelp av 

oppsatte bygg-gjerder.  

Situasjonen rundt bygget er uendret de siste åra, lokalene har ingen funksjon og det blir ikke utført 

tilsyn. Det er ikke kjent at det foreligger en tilstandsrapport av nyere tid. 

Driftsleder Svein Ronny Skjønhals opplyser på forespørsel om en uformell uttalelse, at det vil være en 

relativ høy kostnad å sette huset i stand. Det opplyses spesielt om at det er sterkt angrepet av 

muggsopp. Det er ikke holdt elektrisk oppvarming.   

Det er ikke utført noe kostnadsberegning som kan gi et bilde på hva det vil si å gjøre de utbedringene 

som kreves for å kunne ta lokalene i bruk. 

 

Skolen har en lengre periode vært gjenstand til diskusjon om dets framtid.  

Det kan tenkes 3 alternativer, sett ut fra dagens situasjon. 

Alt 1) Utføre utbedringer slik at bygget får en funksjon der det står i dag, f.eks som undervisningsrom for 

klasser eller grupper i skolesammenheng. Slik kan skolen eventuelt ivaretas, som en museal gjenstand 

men likevel med en funksjonell merverdi.    

Alt 2) Plukke det ned, sette umiddelbart opp en utbedret utgave på egnet plass, i en tenkt sammenheng 

med satsing på opplevelsespark/folkepark/bygdetun. Bygget vil da ha en funksjon i sammenheng med 

parken/tunet. Dette avhenger av prosjektprosessen Folkepark/bygdetun, samt kommunedelplan for 

Sistranda. 

Alt 3) Kondemnering. 
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